
PalmaÁarítiva
le Palma Cambra de Comen;

Mai lorca

Conveni d'entitat col-laboradora de subvencions entre |'Agéncia de Desenvolupament Local
de l'Ajuntament de Palma — PalmaActiva —i la Cambra Oficial de Comerc, Indústria, Serveis ¡

Navegació de Mallorca per a I'execució de les subvencions Vals Descompte de PalmaActiva
2022

Parts

Rodrigo Andrés Romero regidor de I'Área Delegada de Promoció Económica de l'Ajuntament
de Palma ¡ President de PalmaActiva en virtut de Decret núm. 201912198 de 17/06/2019,
d'aprovació de l'estructura de les árees ¡ árees delegades de l'Ajuntament ¡ I'assignació dels
regidors titulars respectius ¡ Decret núm. 201913026 de dia 28/06/2019 d'organització dels
serveis administratius de l'Ajuntament de Palma.

Antoni Mercant Morató, president de la Cambra Oficial de Comerc, Indústria, Serveis ¡

Navegació de Mallorca, que intervé en l'exercici de les funcions de representació de l'article
5.1 del Reial decret 669/2015, de 17 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 4/2014, d'1
d'abril, básica de les cambres oficials de comerg, indústria, serveis ¡ navegació.

Antecedents

L'apartat primer de l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Régim Local estableix que els municipís per a la gestió dels seus interessos ¡ en l'ámbit de les
seves competéncies, pot promoure activitats ¡ prestar els serveis públics que contribueixin a
satisfer les necessitats ¡ Ies aspiracions de la comunitat veinal en els termes que preveu
l'article, recollint a l'aparat segon Ies competéncies própies de les entitats locals, que exercirá,
en els termes de la legislació de |'Estat ¡ de les comunitatsautónomes.

La competéncia en el desenvolupament economic local es reconeix perla llei autonómica Llei
20/2006, de 15 de desembre, Municipal ¡ de Régim Local de les illes Balears, que a l'article
29.t) de la atribueix als Municipis la competencia en el desenvolupament económic local.
El Decret llei 2/2014, de 21 de novembre, de mesures urgents per aplicar a les illes Balears ¡ la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització ¡ sostenibilitat de l'administració local
reconeix com a competéncies própies de les entitats locals les que els atribueixen com a tals
les lleis estatals ¡ autonómiques. A l'ámbit autonómic atribueixen Ies competéncies de
desenvolupament economic local— art. 292 t) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal ¡ de régim local delas Illes Balears.

La Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents ¡ extraordináries per a l'impuls de
l'activitat económica ¡ la simplificació administrativa a l'ambit de les administracions públiques
de les Illes Balears per a pal—liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVlD-19, al seu
article 32 - en la redacció que en fa el Decret llei 1/2021, de 25 de gener- , estableix que,
d'acord amb la lletra tde l'article 29.2 de la llei 20/2006 ¡ en relació amb els apartats 1 i 5 de
l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del régím local, els municipis,
de les Illes Balears, també els seus ens instrumentals, poden fer ús dels instruments de
foment previstos en el Decret Llei esmentat com a manifestació de l'exercici de la seva
competéncia propia.
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En virtut del que estableix el capitoi ll (article 8 ¡ segúents ) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions estableix que les bases reguladores de les subvencions
poden establir que el lliurament o entrega dels fons públics als beneficiaris o la realització
d'altres funcions de gestió de les subvencions es duguin a terme mitiangant entitats
col-laboradores.

L'article 16 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix que
l'instrument idoni per canalitzar els fons, així com per la determinació de les obligacions ¡

drets de les parts, vigencia, modificació o prórroga s'ha de formalitzar en un conveni de
col-laboració que en els qual es concretaran els termes anteriorment esmentats.

Les cambres oficials de comerc, indústria, serveis ¡ navegació són corporacions de dret públic
que duen a terme, entre d'altres, funcions de col—laboració amb les administracions públiques,
vertebrant la relació entre aquestes ¡ les empreses, ¡ realitzant funcions publicoprivades amb
criteris empresarials. Les seves funcions són de representació, promoció ¡ defensa dels
interessos generals de les empreses de la demarcació en que se situen. A més, en el cas dels
petits comercos detallistes, constitueixen un interlocutor privilegíat, ¡a que tots aquests estan
adscrits a la cambra respectiva, la qual cosa no succeeix amb les figures d'assocíacionisme
voluntari. D'altra banda, l'estructura de les cambres, la disponíbilitat de recursos humans ¡

materials, ¡ la seva experiencia en la gestió de fons públics en el sector del comer; són una
garantia d'eficácia.

En el mateix sentit, les cambres compleixen els requisits que estableix la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, en l'article 13, per operar com a entitats
col-laboradores, especialment, la seva capacitat per complir amb les condicions necessáriesde
solvencia ¡ d'eficácía.

La Llei 4/2014, d'1 d'abril, básica de les cambres oficials de comerc, indústria, serveis ¡

navegació, estableix, en l'article 5, punt 2, apartat ¡), que els correspon desenvolupar les
funcions publico-administratives de tramitar els programes públícs d'ajuts a les empreses en
els termes que s'estableixin en cada cas, així com gestionar serveis públics relacionats amb
aquestes, quan la seva gestió correspongui a les comunitats autónomes.

Igualment, estableix que en el desenvolupament de les funcions publico—administrativess'ha
de garantir una adequada coordinació amb les administracions públiques mitjancant la

signatura dels instruments de col—Iaboracióoportuns, així com a través dels plans d'actuacions
que, si escau, dictin les administracions competents per raó de la materia. Així mateix, les
cambres oficials de comerc, indústria, serveis ¡ navegació, ¡ la Cambra Oficial de Comerc,
Indústria, Serveis ¡ Navegació d'Espanya podran subscriure convenis o altres instruments de
col-laboració per garantir una coordinació adequada de les seves actuacions amb les que duen
a terme les organitzacions empresarials.

L'Ajuntament de Palma, mitjancant PalmaActiva, vol donar suport al comer; local, per
contribuir a la dinamització dels entorns urbans ¡ a la cohesió del teíxit social a través de
l'activitat comerciali Els beneficis socials del comer; detallista van más enllá dels purament
economics, vínculats amb el PIB 0 amb el nombre d'ocupacionsdel sector. El Comerc detallista
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produeix externalitats positives, en donar vida als entorns urbans, incrementant el nivell de
vida i el benestar social de la ciutadania ¡ la cohesió social en el seu component de relacions
socials.

La convocatoria per I'atorgament de subvencions Vals Descompte de PalmaActiva 2022
pretén ajudar autónoms ¡ microempresesdel sector comercial com a mesura de revitalitzaciói
dinamització d'entorns urbans, per a fomentar la reactivacíó de l'economia local després
especialmentdesprés dela crisi generada per la pandemia dela COVlD—19.

D'acord amb tot el que s'ha exposat, justificada a l'expedient la necessitat de collaboració
d'una entitat, per a la gestió de les operacions d'emissió ¡ bescanvi dels vals de descompte ¡,

en general, per articular la relació amb els comercos que s'adhereixin al programa, les
funcions a desenvolupar per la Cambra Oficial de Comerc, Indústria, Serveis ¡ Navegació de
Mallorca, són:

— Col-laborar en la gestió de la campanya, ser la via de relació amb els comercos
participants per articularvne l'adhesió ¡ controlar el desenvolupament adequat dels
compromisos adquirits en virtut d'aquesta.

— Coordinar les operacions d'assignació dels nombre de vals que s'assignen als
comercos adherits

— Comprovar l'assignació de vals a les operacions de compravenda bonificades
presentades pels comercos adherits ¡ remetre amb al periodicitat que s'acrod les
memories justificativa de vals validats amb les especificítats fixades per
PalmaActiva,

Les cambres oficials de comerc, sobre la base de la seva naturalesa jurídica de corporació de
dret públic, el seu carácter d'interlocutor privilegiat del petit comerc detallista, l'estructura ¡ la
disponibilitat de recursos materials ¡ humans, ¡ I'experiéncia en la gestió de fons públics en el
sector del comer9, són una garantia d'eficácia en la gestió d'un programa de foment del
comerc detallista.
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Per tot aixó, Ies parts ens reconeixem plena capacitat legal per atorgar aquest document ¡

estam d'acord en la necessitat de collaborar per al desenvolupament del programa en
benefici de la dinamització comercial dels entorns urbans ¡ dels comer<;os detallistes, per la

qual cosa acordem la formalitzacíó d'aquest conveni de collaboració, de conformitat amb les
segúents
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Clausules

Primera.—Ob¡ecte

1. L'objecte d'aquest conveni de col-laboració és desenvolupar la convocatoria per a
l'execució de I'atorgament de subvencions Vals Descompte de PalmaActiva 2022 en régim
de concurrencia no competitiva de l'Ajuntament de Palma per a l'any 2022 amb la
collaboració de la Cambra Oficial de Comerc, Indústria, Serveis ¡ Navegació de Mallorca
(d'ara endavant, la Cambra de Comerc de Mallorca).
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2. Mitjanqant aquesta convocatoria PalmaActiva subvenciona la compra de béns en
empreses o establiments comercials que desenvolupin la seva activitat dins el terme
municipal ¡ que tinguin la condició de persones empresáries autónomes o microempresas,
a través de l'emissió de vals descompte gratuits amb els quals els usuaris consumidors
podran obtenir una minoració del preu per l'adquisició d'aquests béns.

Cadascun d'aquests vals descompte s'emetrá per un valor de 15,00€ ¡ operará per a

compres mínimes de 30,00€ IVA inclós realitzades en els establiments adheríts a la

campanya.

L'aplicació dels vals descompte será efectuada pels mateixos establiments adheríts en el

moment de la venda dels béns. En aquest sentit, l'entitat col-laboradora habilitará els
mecanismes necessaris per garantir ¡ comprovar el que indica aquest apartat.

El descompte de 15,00€ per cada val será financat per PalmaActiva…

L'ámbit de l'activitat subvencionable comprén tot el comer; detallista realitzat per
autónoms ¡ per microempresesen establiments comercials del municipi de Palma inclosos
en ¡es categories o epígrafs segúents de la Classificació nacional d'activitats económiques:

Grup 641: tots els epigrafs; Grup 642: tots els epigrafs; Grup 643: tots els epígrafs; Grup 644:
tots els epígrafs; Grup 645: tots els epígrafs; Grup 647: tots els epígrafs, excepte el 647.5;
Grup 651: tots els epígrafs; grup 652: tots els epígrafs, excepte el 652.1; Grup 653: tots els
epígrafs; Grup 654: únicament els epígrafs 654.2 ¡ 654.6; Grup 656: tots els epigrafs; Grup 657:
tots els epigrafs; grup 659: tots els epigrafs; Grup 662: tots els epígrafs; Grup 663 tots els
epígrafs.

Segona.—Operativa d'emissió ¡ bescanvi de vals

!“ Les vendes bonificades són les realitzades entre el dia 1 de juny ¡ 30 de juny de 2022.

Els usuaris consumidors amb dret a beneficiar-se del descompte del val seran les persones
fisiques majors de 16 anys, amb document nacional d'identitat o número d'identificació
d'estranger ¡ que adquireixen un producte a un dels establiments comercials adherits a la

campanya.

Les persones consumidorestindran el límit de 4 vals per persona.

Els vals de descompte es sol—licitaran en els mateíxos establiments comercials adherits al

programa, els quals identificaran els usuaris consumidors i en controlaran la edat per a
I'aplicació del descompte.

Els establiments adherits, mitjancant les aplicacions desenvolupades per a la gestió i
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l'execució del programa, accediran a la plataforma web per confirmar la disponibilitat dels
vals descompte associats al 0… del usuari consumidor (amb el limit de quatre) ¡ justificar
mitjancant el justificant de la compra que s'ha efectuat la despesa corresponent per a
l'aplicació del descompte.

6, El bescanvi de vals es justificará incorporant en el moment de la venda la segúent
documentació:

a) Factura simplificada o factura de la compra. La incorporació es fará mitjancant
l'obtenció de fotografia del mateix amb el dispositiu mobil — smartphone.
b) Cada venda es justificará amb un comprovant, factura simplificada o factura, de la

compra única que no pot ser utilitzada per a justificar altres vendes ni comprovants de
vendes realitzades per altres consumidors. S'ha d'observar la máxima de: Una venda,
una factura, un consumidor,máxim 4 vals.

La incorporació no immediate al moment de la venda, ja sigui el mateix o altre dia, no
comporta per al consumidor Mis 0 consum de val, perla qual cosa, continuen en disposició del
consumidor poder—losemprar a altre establiment adherit.

L'establiment adherit que justifiqui ia venda en un moment posterior assumeix el risc ¡ ventura
sobre la disponibilitat dels vals que no ha justificat ¡ en el supósit que hagin estat emprats pel
consumidor en una altre compra posterior, l'establiment perdrá el dret als 15 euros de
subvenció.

Cambra de Comerc de Mallorca, amb la periodicitat que s'acordi — mínima setmanal des de
¡
l'inici de la campanya- verificará que les operacions justificades compleixen amb el prevista
les bases de al subvenció ¡ remetrá compte justificativa a PalmaActiva amb les segúents dades
mínimes: dades identificatives dels comercos que presenten vais a cobrament - ¡nclose5 les
dades bancáries- ; nombre operacions presentadas a cobrament ¡ nombre de vals; ¡ dades
íntegres identificatives de la persona consumidora que ha utilitzat el val.

L'establiment adherít, s'haurá de sotmetre a les actuacions de comprovació que es puguin
acordar durant la campanya que pugui acordar la Cambra de Comerc de Mallorca, d'ofici o a
instancia de PalmaActiva.

Tercera.- Distribució dels vals

El nombre total de vals disponibles és de 40.000. PalmaActiva no es fará cárrec de l'accés a
vals en un nombre superior a aquests 40.000.

Repartiment inicial: un pic conclós el termini de presentació de sol-licituds d'adhesió, es
dividirá de forma lineal entre tots els comergos que hagin estat admesos la meitat dels 40.000
vals dela campanya.

El comer; tindrá fins al final de la campanya per poder fer us de dits vals.

El dia de 16 de juny, a les 00.00 hores s'extraurá la dada estadística dels comercos queja han
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consumit el 50% o més del nombre máxim de vals que se'ls ha atribui't ¡ els que han consumit
menys del 50%,

L'altre meitat dels vals será distribuida de forma lineal entre els comercos que han consumit el
50% o més dels vals.

Quarta.-Actuacions que ha de desenvolupar PalmaActiva

Per a la consecució de I'objecte d'aquest conveni de col—laboració, PalmaActiva assumeix les
obligacions segúents:

a)

b)

9)

h)

Financar Ies operacions de compravenda, mitjancant ajuts de 15,00€ per cada val de
descompte, que tindran la consideració de subvencions a fons perdut no reintegrables pel
comer; a efectes fiscals.

Finangar Ies despeses de gestió.

Aprovar dins cada període justificat Ies concessions de subvencíó ¡ el reconeixement de
les obligacions ¡ els pagaments efectius als comemos detallats a la documentació
justificativa remesa per Cambra de Comerc . PalmaActiva préviament a I'aprovació de
cada acord de concessió ¡ reconeixement podrá realitzar accions comprovació
complementaria de la documentació justificativa ¡es operacions remesa per Cambra de
Comer; tant de les operacions que han verificat com dela resta de documentació

Crear, editar ¡ distribuir els materials publicitaris del programa.

Col-laborar en les tasques d'informació als comercos adherits ¡ a les persones
consumidores de la informació necessária per al millor coneixement de les condicions
d'adquisícíó ¡ gaudir dels vals que hagin de ser emesos, ¡ de les questions sobre els
comergos participants.

Col-laborar en la difusió del programa a través de la seva página web ¡ altres mitjans
possibles per arribar al major nombre de comercos que siguin susceptibles de poder—s'hi
adherir.

Fer el seguiment per a la correcta gestió ¡ execució del programa.

Supervisar la gestió dela Cambra Comerc de Mallorca a través dels informes indicats en el
punt H) de la cláusula cinquena.

Verificar l'actualització constant de la llista de comercos adherits ¡ coordinar Ies actuacions
per difondre-la a la web de PalmaActiva.
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]) Portar el registre públic de les subvencions atorgades a la Base de Dades Nacional de
Subvencions ¡ els registres comptablesmunicipals ales aplicacions Sicalwin ¡Accede.

Cinquena.- Actuacions que ha de desenvolupar la Cambra de Comer; de Mallorca com a
entitat col-laboradora

1. Per a la consecució de I'objecte d'aquest conveni de col—Iaboració, la Cambra de Comer;
de Mallorca, en la seva condició d'entitat collaboradora en la gestió de la subvenció, es
comprometa desenvolupar Ies actuacions segúents:

8) Informar els comercos interessats ¡ assistir—los per a la formalització de I'adhesió a la

campanya, facilitant—los la informació necessária per al millor coneixement de les
condicions d'adquisició ¡ gaudi dels vals ¡ sobre la normativa aplicable en gestió
comptable ¡ fiscal pels imports que rebin pel bescanvi de vals, per la seva naturalesa de
la subvenció a l'explotació.

b) Fer difusió a través de la seva página web ¡ d'altres mitjans que en disposi de la

campanya. lgualment la podrá realitzar amb la col-laboració o participació de les
organitzacions empresarials que representen el sector del comer; de les Illes Balears,
tot amb la finalitat d'arribar al major nombre de comercos que siguin susceptibles de
poder adherir-s'hi.

c) Executar la gestió de la campanya portant les tasques per a la tramitació ¡ resolució de
I'adhesió dels comergos soilicitants. Els establiments interessats a adherir—se a la

campanya hauran de formalitzar el seu registre en la plataforma web dela Cambra de
Comerc de Mallorca .

d) Cambra de Comer; de Mallorca procedirá a la verificació per part del comer;
sol-Iicitant del compliment dels requísíts de la convocatoria, requerit, al seu cas, la

seva esmena () millora.

e) Resoldre l'admissió o el rebuig de les sol-licitud de participació del comercos,
f' trametent a PalmaActíva els recursos que es poguessin interposar, per a la resolució

definitiva que posi fi a la via administrativa.

Publicar, sempre de forma actualitzada la llista de comercos adherits

Controlar el compliment de les obligacions ¡ compromisos assumits, pels comergos
participants, comprovant que exposen en un lloc ben visible la seva participació en el

programa mitjancant el material publicitari corresponent perqué qualsevol persona
que tingui la condició de beneficiaria pugui sol—licitar els vals descompte. Aquesta
obligació deixará de tenir efecte en el moment en qué s'hagin exhaurit els vals
descompte corresponents a l'establiment adherit.
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h) informar als establiments adherits de les práctiques no permeses ala campana, com la

reserva de vals, retenció de vals per a la clientela habitual del comerc, la imputació de
dos clients per venda, el fraccionamentdels imports de les factures.

¡) Assignar l'inventari de vals als comercos participants, en la forma indicada en el
paragraf anterior.

]) La quantitat de vals descompte atribuida a cada establiment adherít será comunicada
amb carácter previ al inici de la campanya de venda.

k) Aportar la plataformaweb per a la gestió ¡ l'execució dels 40.000 vals. Entre els serveis
que s'han de contractar s'inclouran, almenys, els segiients:

— Plataforma tecnológica de gestió de vals descompte amb web, aplicacions
d'establiments ¡ aplicació de lectura ¡ autenticació.
— Serveis d'alta d'establiments ¡ empreses ¡ de vals descompte, gestió de
pagaments, verificació d'establiments ¡ empreses, verificació aleatoria de vals
descompte, DNI ¡ factura de compra. Servei d'atenció telefónica al client final ¡

servei d'atenció telefónica al titular de l'activitat durant l'alta, la validació ¡ el
bescanvi de bon de descompte.

!) Dur a terme la comprovació del prevista les bases de la convocatoria per al bescanvi
de vals, que com a mínim inclourá: la verificació del consum de vals dins una operació
compravenda, la no superació dels máxims en nombre de vals per comerc ¡ ni dels de
vals assignables a cada persona comunidora, el compliment dels imports minims de
cada venda per a l'assignació de vals, , que es recollirá dins de memoria justificativa,
llistats de les operacions que s'han executat correctament amb les dades anteriors ¡

informe favorable per a la concessió ¡ reconeixement del dret a la subvenció per
PalmaActiva, que será fírmat per un representant de Cambra de Comerc

l

m) Porter a terme les accions de control, comprovant a través d'un mostreig d'un mínim
del 15% dels justificats de les vendes presentades pels comercos adherits, el

compliment dels requisits de les compravendes.

n) Informar de tota la gestió a través dels informes indicats al conveni d'entitat
col—laboradora de subvencions formalitzat entre l'entitat col-laboradora ¡ PalmaActiva.

o) Documentar tota la gestió en informes, que s'acompanyaran al compte justificatiu
del conveni. El comptejustificatiu s'ajustará ¡ donará compliment al previst a l'article
43 de l'OMS. S'han de presentar com a mínim els informes segúents:

— Informes comptables periódics, conforme a l'indicat al punt g) anterior

— Compte justífícatiu final: integrat per Informe de liquidació final que ha de contenir
el balang comptable de la convocatoria: informació sobre el nombre de vals de
descompte bescanviats, desagregada per epígrafs de l'IAE ¡ memoria justificativa en
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la qual es detallará les activitats realitzades, el seu resultat ¡ s'aportaran evidencies
fisiques de les activitats realitzades en promoció, difusió ¡ control de la campanya,
incloent un exemplar dels materials promocionals. La memoria es presentará
signada per un representant de Cambra de Comerc ¡ Navegació de Mallorca

— Aportar les dades dels comercos participantsen el format ¡ estructura acordada per
la Cºmissió de seguiment per al seu registre a les aplicacions de comptabilitat de
PalmaActiva (Accede ¡ Sicalwin) ¡ a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Per acord entre la Cambra de Comer; de Mallorca ¡ PalmaActiva, es podrá modificar
alguna d'aquestes dates si les circumstáncies o altres raons organitzatives així ho
aconsellen.

A més dels compromisos ¡ les obligacions indicats en les cláusules anteriors, la Cambra de
Comerc de Mallorca assumeix Ies obligacions segiients:

a) Totes les obligacions indicades en l'article 15 de la Llei general de subvencions, així
com acceptar totes les comprovacions que estimi oportunes l'Ajuntament de Palma en
relació amb el desenvolupament ¡ l'execució de les actuacions.

b) Fer publicitat adequada del carácter públic del finan9ament ¡ del fet que aquest és a
cárrec de PalmaActiva, amb inclusió dels anagrames ¡ logotips de la imatge corporativa ¡

/l dels específics del programa, en la forma més idónia a cada format, que ha de ser

// validada per la Comissió de Seguiment. Ha de difondre el programa ¡ informar sobre el
desenvolupament a través del portal o página web respectíus.

En l'execució d'aquestes actuacions hauran d'observar els deures de confidencialitat ¡ sigil pel
que fa a les dades de negoci ¡ de persones, així com tractar equitativament tots els comercos
participants, amb independénciade la data de la seva associació.

Sisena.- Compromisos economics ijustificació

1. Els fons subvencionals objecte de distribució mitjancant el sistema de venda ¡ bescanví de
vals són sis—cents mil euros (600.000,00€), amb cárrec a I'aplicació pressupostária
40.43330.4700000, del vigent pressupost de despeses de PalmaActiva.

PalmaActiva resoldrá les concessions, reconeixements ¡ pagaments de les subvencions,
periódicament,de les justificacions presentades per Cambra als comercos beneficiaris.

2. S'estableix un import fix per a la Cambra de Comerc de Mallorca de 46.875,00 euros més
IVA sobre l'import total dels vals, — aixó és equivalent al 7,8125% del pressupost de la
convocatoria ( 600.000,00 euros)- el que fa un total de cinquanta sis mil set cents divuit
euros amb setanta cinc céntims (56.718,75 €), IVA inclós, en concepte d'execució del
programa, així com per a la Cºordinació ¡ les tasques de gestió del programa esmentat.

Aquest import es destinará al pagament de les despeses de gestió ¡ coordinació de la
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Cambra de Comerc de Mallorca ¡ será efectiu un cop aprovat el compte justificatiu
presentat per Cambra de Comerc ¡ aprovada la resolució de reconeixement ¡ liquidació de
la despesa, sempre amb anterioritat al 20 de desembre del 2022, amb cárrec a l'aplicació
pressupostária40.43330.2270600 del vigent pressupost de PalmaActiva.

La campanya finalitza el 30 de juny. La memoria d'activitats s'haurá de presentar abans del
dia 31 d'agost de 2022.

3. En el termini de dos mesos des de la finalització dela campanya, la Cambra de Comerc de
Mallorca ha de presentar el compte justificatiu de la subvenció, juntament amb la
documentació segúent:

a) Sol—licitud de pagament de la quantia estipulada a l"apartai segon anterior.

17) Factura o factures, ¡ els seus corresponents justificants de pagament, referents al
manteniment de la plataforma web per a la gestió ¡ l'execució del programa.

6) Un certificat del secretari general de la Cambra de Comerc de Mallorca de les despeses
efectuades amb cárrec a la quantia aportada per PalmaActiva.

d) Una memória — compte justificatiu sobre el desenvolupament de totes les actuacions
que s'hagin dut a terme per a l'execució del projecte, amb el contingut indicat al punt
anterior.

e) Certificat acreditatiu dela prorrata de VIVA, si correspon.

PalmaActiva pot sol-licitar qualsevol justificació addicional de les activitats realitzades quan
aquestes no estiguin suficientmentacreditades en la memória, que realitzará en el termini
d'un més des de la presentació del compte justificatiu. L'aportació requerida s'haurá de
presentar dins del termini máxim d'un mes des de la notificació del requeriment.

En tot cas, total la documentació esmentada s'haurá de presentar sempre abans del dia 30
d'octubre de 2022.

Revisada la mateixa s'aprovará el compte justificatiu presentat per Cambra de Comerc ¡ el
reconeixement ¡ liquidació de la despesa, sempre amb anterioritat al 20 de desembre del
2022

La documentació generada durant la gestió ¡ l'execució del programa será guardada ¡

custodiada per l'establiment o empresa adherida, ¡ estará a la disposició de PalmaActiva així
com dela Intervenció General de l'Ajuntament, la Sindicatura de Comptes ¡ altres autoritats
de control.

La Cambra de Comer; de Mallorca se sotmetrá a les actuacions de comprovació ¡ control
financer que corresponguin respecte dela gestió d'aquests fons.
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Setena.- Obligacions de Reintegrament

Conforme al previst a l'article 13 de l'ordenanca Municipal de Subvencions, les entitats
col-laboradores tenen obligació de reintegrament dels fons en el supósit d'incompliment dels
requisits ¡ les obligacions establertes per a la concessió de la subvenció als beneficiaris ¡ en els
supósits regulats en |'ordenangamunicipal.

La iustificació de la subvencions prevista a la cláusula sisena es refereix: a la concurrencia en
els comercos que han estat admesos de la campanya dels requisits per a la seva admissió ¡ a la

presentació davant de PalmaActiva dela documentaciójustificativa que han aportat, com a la
justificació detallada de totes les activitats realitzades per Cambra de Comerc de Mallorca en
execució del conveni ¡ que venen detallades ala cláusula cinquena.
La resolució de concessió podrá ser revocable si concorren causes de nul-litat o anullabilitat,
que pot ser apreciada en revisió d'ofici o, si s'escau, promoure la declaració de lesivitat ¡ la
ulterior impugnació, en vía judicial
A més de l'incompliment de les causes previstes als articles 52 ¡ segúents del Reglament
municipal de subvencions, el previst al present conveni sempre que afectin la manera amb
que s'han d'aconseguir els objectius, realitzar l'activitat, executar el projecte, que fonamenta
la concessió de la subvenció, i/o quan d'aquests se'n derivi la impossibilitat de verificar l'ús
donat als fons percebuts, el compliment de l'objectiu, la realitat ¡ regularitat de les activitats
subvencionades, o la concurrencia de subvencions, ajudes, lngressos o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat,
Únicament quan el compliment per part de I'entitat col—laboradora s'aproximi de manera
significativa al compliment total ¡ s'acredíti una actuació inequívocament tendent a la
satisfacció dels seus compromisos, la quantitat per a reintegrar ha d'estar determinada per
l'aplicació del criteri de proporcionalitatsense l'exigéncia d'interessos de demora.
Les quantitats que s'han de reintegrar tenen la consideració d'ingressos de dret públic. El

reintegrament de les quantitats percebudes suposa l'exigéncia de l'ínterés de demora, que és
el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, LGS, des del moment del pagament de la
subvenció fins ala data en que s'acorda la procedencia del reintegrament.
El procedimentde reintegrament és el prevista l'article 57 de l'ordenanca municipal

Aquest conveni de col-laboració entrará en vigor el dia en que se signi ¡ será vigent fins al 31
de desembre de 2022 o fins a la liquidació final de les operacions de reintegrament ¡ dació de
comptes que corresponguin en aplicació de la legislació sobre subvencions.

Vuitena.-Comissió de Seguimentdel conveni

1. La Comissió de Seguiment ha de supervisar el desenvolupament del programa ¡ resoldre
les incidéncies que puguin sorgir durant l'execució.

2. La Comissió de Seguiment ha d'estar composta per tres representants de la Cambra de
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Comerc de Mallorca, ¡ per tres representants de PalmaActiva

PalmaActiva exercirá la presidencia de la Comissió de Seguiment, que será convocada per
dirimir les qúestlons que puguin sorgir durant l'execució del programa.

Cambra de Comer; de Mallorca exercirá la secretaria, que fará les tasques encomanades en
l'article 16 i els segúents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de régím jurídic del sector
públic.

Novena.- Protecció de dades

Les parts signatáries estan obligades, en materia de protecció de dades, a complir amb el

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu ¡ del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a
la protecció de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals ¡ a la lliure
circulació d'aquestes dades ¡ pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de
protecció de dades); amb la Llei orgánica 3/2018, de S de desembre, de protecció de dades
personals ¡ garantia dels drets digitals, ¡ les altres disposicions vigents sobre la materia.

Les parts han de respectar el secret professional ¡, en conseqúéncía, mantenir absoluta
confidencialitat ¡ reserva sobre la totalitat dels documents, les dades ¡ Ies informacions que els
siguin confiats per a la formalitzacíó del programa o que síguin elaborats amb motiu de la seva
execució, tret que la comunicació derivi d'una obligació legal o mandat judicial.

L'entitat col-laboradora, com a encarregada del tractament de les dades, té encomanada la

tasca de recollida, registre ¡ emmagatzematge de les dades personals necessáries per a la
tramitació dels Vals Descompte, segons Ies directrius estabiertes per PalmaActiva, ¡ ha de
garantir expressament, respecte de les dades de carácter personal que es tractin durant la

gestió d'aquests vais:

a) Que adoptará les mesures técniques ¡ organitzatives necessáries per garantir-ne la
conservació ¡ seguretat ¡ evitar—ne I'alteració, la pérdua, el tractament o I'accés no
autoritzat.

b) Que no les comunicará a terceres persones.

c) Que guardará el secret professional respecte d'aquestes.

d) Que les utilitzará únicament ¡ exclusivament als efectes prevists en aquest conveni. Les

obligacions esmentades anteriorment no exclouen ni contravenen les obligacions que
s'esmentaran com a condició d'encarregat del tractament.

Enc'arrec del tractament:

PalmaActiva té la condició de responsable del tractament de dades personals ¡ I'entitat
col-laboradora té la condició d'encarregada del tractament. L'entitat col-laboradora es
comprometa les condicions segúents:

12
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10.

Tractar a cárrec de PalmaActiva les dades de carácter personal necessáries per a la gestió
dels vals. La tipología de dades tractades ¡ Ies categories d'interessats seran únicament Ies
recollides les bases reguladores de la convocatoria per l'atorgament de subvencions Vals
Descompte de PalmaActiva en régim de concurréncia per a l'any 2022. El tractament
podrá consistir en la recollida, el registre, la conservació, la consulta, la supressió ¡ la
destrucció de la informació.

Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva inclusió,
només per a la finalitat objecte d'aquest encéfrec. En cap cas no podrá utilitzar les dades
per a finalitats própies, ¡ será considerada en aquest supósit com a responsable del
tractament.

Tractar les dades d'acord amb les instruccions del responsable del tractament. Si

l'encarregat del tractament considera que en algunes de les instruccions infringeix el
RGPD, la LOPDGDD o qualsevol altra disposició vigent en materia de protecció de dades,
n'ha d'informar immediatament el responsable.

Dur per escrit, quan correspongui segons l'article 30 del RGPD, un registre de les activitats
de tractament efectuades ¡¡ cárrec del responsable, que inclogui el contingut previst en
l'article esmentat.

No comunicarles dades a terceres persones, tret que disposi de l'autorització expressa del
responsable del tractament, en els supósits legalment admissibles.

Mantenir el deure de secret respecte de les dades personals a les quals tengui accés en
virtut d'aquest conveni, fins i tot després que en finalitzi l'objecte,

Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometín, de
forma expressa ¡ per escrit, a respectar la confidencialitat ¡ a complir les mesures de
seguretat corresponents, de les quals els informará convenientment. L'encarregat
mantindrá a la disposició del responsable la documentació acreditativa del compliment
d'aquesta obligació.

Garantir la formació necessáría en materia de protecció de dades personals de les
persones autoritzades per tractar aquest tipus d'informació…

Assistir el responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets reconeguts per
la Iegislació vigent en materia de protecció de dades personals, a través de mesures
técniques ¡ organitzatives apropiades, perque aquest pugui complir amb la seva obligació
de respondre a les sol<licituds dels interessats en els terminis prevists per la normativa
vigent.

En el cas que l'objecte de la prestació prevegi la recollida de dades directament per
l'adjudicatari, es facilitará la informació relativa als tractaments de dades que s'hagin de
fer en el moment de sol—licitar les dades. La redacció ¡ el format en que es facilitará la
informació s'han d'acordar amb el responsable ¡ compliran en tot cas Ies exigéncíes
previstes en el RGPD ¡ en la LOPDGDD.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Notificar al responsable del tractament, de forma immediata ¡ implementant les mesures
de seguretat necessáries, Ies violacions de la seguretat de les dades personals a carrec seu
de les quals estigui assabentada, juntament amb tota la informació rellevant per a la
documentació ¡ comunicació de la incidencia, si escau, a l'Agéncia Espanyola de Protecció
de Dades, de conformitat amb el que preveu l'article 33 del RGPD.

Donar suport al responsable del tractament en la realització de les avaluacions d'impacte
relatives a la protecció de dades ¡ en la realització de les consultes prévies a l'autorítat de
control, quan calgui.

implantar, en els casos que correspongui, Ies previsions recollides en el Reial decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema nacional de seguretat en l'ámbit de
l'administració electrónica (ENS). En tot cas, ha d'implantar les mesures de seguretat
necessáriesper:

— Garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat ¡ la resiliencia permanents
dels sistemes ¡ serveis de tractament.

— Restaurar la disponibilitat ¡ I'accés a les dades personals de forma rápida, en cas
d'incident físic o tecnic.

—— Verificar, evaluar ¡ valorar, de forma regular, l'eficácia de les mesures técníques ¡

organitzatives implantadas per garantir la seguretat del tractament.
— Dur a terme la pseudonimització ¡ el xifratge de les dades personals, si és necessari.

Posar a la disposició del responsable tota la informació necessária per demostrar el
compliment de les seves obligacions, en particular, certificats de compliment de la
normativa expedits per entitats acreditades o, si no n'hi ha, facilitant la realització de les
auditories o les inspeccions que faci el responsableo un altre auditor autoritzat.

Designar un delegat de protecció de dades, si correspon segons el que preveuen l'article
37 del RGPD ¡ l'article 34 de la LOPDGDD, ¡ comunicar-ne la identitat ¡ les dades de
contacte al responsable, sens perjudici de la preceptiva inscripció en l'AEPD.

Retornar al responsable, una vegada complertes Ies prestacions objecte d'aquest conveni,
les dades personals i, si escau, els suports en que constín. La devolució suposará
l'esborrament total de les dades existents en els equips informátics utilitzats per
l'encarregat… No obstant aixo, aquest últim podrá conservar una copia de les dades
estrictament necessáries, degudament bloqueiades, mentre es puguin derivar
responsabilitatsde l'execució dela prestació.

Desena.- Naturalesa del conveni ¡ Iegislació aplicable

Aquest conveni té naturalesa administrativa, ¡ correspon a PalmaActiva la interpretació del
contingut.

Es regirá per les normes generals del dret administratiu ¡,en particular:
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»— Les ciáusules técniques ijurídiques contingudes en aquest conveni.

—— La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

— Ordenanca municipal de subvencions aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de
26 de febrer de 2015 (BOIB núm. 35, de 12 de mar; de 2015)

La jurisdicció contenciosa administrativa será la competent per resoidre Ies controvérsies que
puguin sorgir entre les parts convenients.

Com a mostra de conformitat, signam aquest document per duplicat.

Palma, /l¿ d'abril de 2022

L'Agéncia de Desenvolupament Local de Per la Cambra Oficial de Comerc,
l'Ajuntament de Palma — PalmaActiva indústria, Serveis ¡ Navegació de Mallorca
,/ '

“>

/ ÁígoA.Romero Antoni/ erca t Morató
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